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'POLDERWIVES' LATEN LAATSTE ZOMERBEATS LOS 

Chiro Adelheid uit Kruibeke organiseert nu vrijdag 

16 september de tweede editie van 'Polderwives'. 

De zomer is immers nog lang niet gedaan, en 

daarom laten de Chiromeisjes nog een keer volledig 

de zomerbeats los met een lekkere cocktail in de 

hand. Afspraak vrijdag vanaf 17 uur op het plein 

achter jeugdhuis Ter Walle. Naast cocktails kan je 

er ook terecht voor een heerlijke portie paella. Om 

22 uur verhuist het feest een verdieping hoger, 

meer bepaald naar de fuifzaal van het jeugdhuis. 

Het evenement maakt deel uit van het feestjaar van 

Chiro Adelheid, die zeventig kaarsjes mag 

uitblazen. Twee weken geleden mocht de 

jeugdbeweging ook al maar liefst vierhonderd 

bezoekers ontvangen op haar barbecue. De 

opbrengst daarvan gaat integraal naar de geplande 

verbouwingswerken  aan het lokaal.  

 

70, 80, 90 FUIF 

Hierbij weer nieuws van het feestcomité!! 

Op 3 december organiseren we een activiteit 

letterlijk voor jong en oud! 

Tussen 17 en 19 uur zijn alle kinderen vanaf 6 jaar 

hartelijk welkom om deel te nemen aan een heuse 

Kinderfuif. 

Vanaf 20 uur zijn alle ouders, oud leidsters en 

sympathisanten welkom op een denderende 

Generatie-fuif. D.w.z. dat we om 20 uur beginnen 

met muziek voor en door oud leidsters die voor 

ons het beste van zichzelf geven met deuntjes uit 

hun tijd. We gaan van start met de oudste 

generatie en zo hoe later hoe jonger. 

Ook is er gelegenheid om tussen 17 en ± 22 een 

lekker biertje te komen drinken in de bodega.  

Dit alles heeft plaats in de Gemeenteschool “De 

Eenhoorn in de Edmond Gorrebeeckstraat 

Kruibeke. 

AAN IEDEREEN: VAN HARTE WELKOM 

DE BRUISGAZET 
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U krijgt ongetwijfeld meer nieuws hierover! 

Feestelijke groeten,  

Het Feestcomité 

Chiro is … 

 

Hallo iedereen 

Op 16 oktober is er voor iedereen onder ons een nieuw Chirojaar van start gegaan.  

Aan zo een nieuw Chirojaar hangen ook veel andere nieuwe dingen aan vast. Je krijgt andere leidsters, je speelt andere 

spelletjes, sommigen veranderen van groep en je krijg misschien zelfs nieuwe vriendinnetjes erbij. 

Dat zijn al heel wat veranderingen, maar de grootste verandering dit jaar is dat er een nieuwe hoofdleidster is. Ik, Leidster 

Kato, zal Hannah opvolgen en daar heb ik al ontzettend veel zin in! 

Nu, misschien kent niet iedereen mij even goed. Daarom ga ik me kort even voorstellen. 

Hoofdleidster worden is een totaal nieuwe ervaring voor mij. Ik zit al 16 jaar in de Chiro en ga er sindsdien elke zondag met 

enorm veel goesting heen. Elke zondag is voor mij puur genieten, plezier maken en lachen met mijn vriendinnen. Hieruit vond 

ik ook mijn energie om hoofdleidster te worden. Ik zal er ook alles aan doen om met veel overtuiging en inzet de leidingsploeg 

te leiden. 

Als er vragen zijn over eender wat, mogen jullie altijd naar mij komen. Natuurlijk kunnen jullie ook bij alle andere leidsters 

terecht die deze ook met plezier zullen beantwoorden.  

Alle leidsters en ik hebben enorm veel zin in het nieuwe jaar.  Elke zondag zullen wij met plezier weer paraat staan om jullie 

dochter(s) een onvergetelijke zondag te geven vol met nieuwe uitdagingen en om van hun zondag de leukste dag van de 

week te maken. 

 

We beginnen dan ook met zeer veel zin en plezier aan ons 71ste Chirojaar en het zal voor iedereen een jaar worden om nooit 

meer te vergeten!  

Als je ’t mij vraagt, CHIRO!  

L. Kato 
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Afdelingen 

Pinkels 

De allerjongste leden zijn de Pinkels (6-8 jaar). De Pinkels 

houden van fantaseren en dat wordt geïntegreerd in de spelen. 

Ze dompelen zich samen met de leiding onder in de wereld van 

trollen en heksen, prinsen en prinsessen en andere 

sprookjesachtige figuren. Samen spelen is dan ook het liefste dat 

we doen. Ook op kamp zijn de jongste Chiroleden welkom om 

samen te ravotten in de bossen. Wij gaan niet de volledige 

periode mee, maar vijf dagen in plaats van tien dagen. 

 

 

Speelclub  

Klein, maar niet meer de kleinsten: de speelclub (9-10 jaar). 

Speelclubbers houden van spelen, zo simpel is dat! Ze 

ontdekken de wereld en zijn onnoemelijk nieuwsgierig. Ze dollen 

en rennen door het bos, verkleden zich en kruipen allemaal 

samen voor of zelfs in de poppenkast. Of ze trekken eropuit voor 

een tocht vol spelletjes, plezante liedjes en gekke opdrachten. Ze 

worden ook al wat mondiger: de leiding zal het geweten hebben! 

Bij de speelclub leren kinderen al wat meer samen spelen. 

Vriendschappen ontstaan, banden worden gesmeed. 

 

 

Kwiks 

De 11- tot 12-jarigen hangen samen met hun leiding de aap uit. 

Ze ravotten zich te pletter, trekken eropuit met de fiets en lopen 

zich de ziel uit het lijf bij een supergroot bosspel. Soms maken ze 

de gekste creaturen in klei en verkleden ze zich in monsters en 

draken. Regen en wind houden hen niet tegen om buiten te 

ravotten. Het liefst springen ze dan nog in een grote plas om 

lekker vuil te worden. Wij leven ons elke zondag volledig uit op de 

geweldige spelletjes die onze leiding steeds opnieuw verzint.  
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Tippers 

De Tippers  (13-14 jaar) trekken eropuit met de fiets of met de 

trein om in de een of andere stad een groot zoekspel te doen. 

Keihard ertegenaan gaan in een pleinspel en graag winnen, door 

tactiek of door snelheid. Stilvallen om de laatste stand van zaken 

in voetballand te bespreken of te zwijmelen over een superster of 

over die ene knappe jongen van op school, hoort erbij. Ze 

schminken zich om het gekst voor een show en zomerse 

zondagen eindigen steevast in een waterfestijn. De sjiekste 

Chiromomenten worden natuurlijk vastgelegd op sociale media. 

Kortom: typisch Tippers 

 

 

Tiptiens 

De Tiptiens (15-16) trekken op avontuur, doen een tweedaagse 

tocht in de natuur met de rugzak of bouwen zelf een vlot om de 

rivier over te steken. Ze beulen zich af in een zelfverzonnen sport, 

of zetten hun lokaal volledig op z’n kop om het een nieuwe look te 

geven. Tijdens de frietjes tonen ze de nieuwste danspasjes op 

een minifuif voor maxipret.  

 

 

 

Aspiranten 

De oudste afdeling (17-18 jaar) neemt het er goed van en wisselt 

hevige spelen af met stevige babbels in het gezelligste hoekje van 

het lokaal. Af en toe staan ze stil bij ‘leiding zijn’ of proeven ze van 

het leiden van een jongere afdeling. Soms organiseren ze zelf een 

Aspifuif of leven ze een week op de Chiro tijdens een leefweek. Op 

bivak gaan ze zelfs op tweedaagse! Kortom: de Aspi-jaren zijn de 

kers op de taart van jaren lid zijn bij de Chiro! 
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Chiro 

Openingsritueel  

De Chiro start om 14u30. De kindjes worden dan in perfect uniform op het grasplein (aan de zijkant van ons Chiro gebouw) 

verwacht. Het uniform is nog niet verplicht voor de twee jongste groepen. Vervolgens gaat elk lid bij zijn groep staan en volgt 

er een openingsritueel. De hoofdleidster, Kato Pauwels, zegt eerst en vooral ‘inspectie’. Vervolgens gaan alle leidsters naar 

hun groepen en wordt er gecontroleerd of iedereen in perfect uniform is. Hierna volgt het uitspreken van de groepskreet die 

uniek is voor elke groep. Daarna gaat iedereen terug in zijn rijen staan en wordt er een openingsgebedje opgezegd dat gaat 

als volgt: 

Heer Jezus wij treden samen voor u aan, blijf bij ons en laat ons leiden door de kracht en de trouw en de goedheid en de 

vreugde van u dienst 

Vervolgens wordt er nog een liedje gezongen, en als er een kindje jarig is dan wordt zij zeker en vast eens in de bloemetjes 

gezet. Hierna beginnen alle groepen afzonderlijk aan hun spel. 

Vieruurtje 

De jongste groepen (Pinkels, Speelclub, Kwiks en Tippers) hebben rond kwart na 4 vieruurtjestijd. Dit wil zeggen dat ze met 

z’n allen een chipje, een snoepje en een drankje kunnen eten en drinken en daarna  nog een beetje met hun vriendinnetjes 

kunnen spelen op de Chiro. Dit drankje en hapje kunnen ze meebrengen van thuis maar kunnen ze ook aankopen op de 

Chiro (€1 voor paprika of zoute Chips en €1 voor Cola, Fanta, plat water of bruiswater). Vooraleer ze starten met het vieruurtje 

zingen ze nog een typerend liedje: Allee zoem zoem zoem, mixsalade en mokkafee. Allee zoem zoem zoem, mixsalade en 

mokkafee. Patapoef patapaf, mixsalade en mokkafee. Patapoef patapaf, mixsalade en mokkafee. Bikke bikke bik, hap hap 

hap. Eerst de soep en dan de pap. Dan de bonen en de saus. Dat verdient een groot applaus. Na het vieruurtje zitten ze weer 

vol energie om er terug in te vliegen met de spelletjes.  

Lidgeld  

Het lidgeld bedraagt €40 voor elk lid. Van zodra dat je het lidgeld hebt betaald is je dochter verzekerd via de Chiro. Moest er 

dus iets gebeuren op de Chiro, dan kan je bij ons een blad komen vragen voor de verzekeringen en dan wordt dit allemaal via 

ons geregeld. Komt je dochter na Nieuwjaar naar de Chiro? Dan betaal je nog maar 25 euro.  

Uniform  

Het uniform bestaat uit een beige Chiro rok (verkrijgbaar in Banier), donkerblauwe 

sokken, donkere bottinnen (grijs, zwart, bruin,… geen fluo kleuren), de trui van 70 jaar 

Chiro en onze eigen T-Shirts (deze twee laatste zijn verkrijgbaar op de Chiro). We 

hebben besloten dat dit de enige kledingstukken zijn die tijdens de opening gedragen 

mogen worden om meer uniformiteit te creëren tussen alle leden. De leden mogen 

eventueel na de opening wel andere schoenen aandoen of een trui. Wij vragen ook om u 

kind steeds een jas mee te geven. Tijdens de winter kan het immers zeer koud en nat 

worden en wij zouden natuurlijk niet willen dat uw kinderen ziek worden door een 

Chironamiddag. Deze jas moet geen specifieke kleur of vorm hebben. De enige 

voorwaarde die er is, is dat hij vuil mag worden. De jongste groepen (Pinkels en 

Speelclub) hoeven nog niet in perfect uniform te zijn. Vanaf de Kwiks is het uniform wel 

verplicht! De eerste keren dat je komt proberen is het uniform natuurlijk niet verplicht. 
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Belangrijke informatie 

Begin-  en eind uur per afdeling 

Afdeling Begin uur Eind uur 

Pinkels 14u30 18u00 

Speelclub 14u30 18u00 

Kwiks 14u30 18u30 

Tippers 14u30 18u30 

Tiptiens 14u30 19u30 

Aspiranten 14u30 19u30 

 

Adres Chiro 

Kattestraat 72A 

9150 Kruibeke 

E-mail: chiro.adelheid@gmail.com 

Informatiekanalen 

Om te beginnen hebben we de Gimme waar mededelingen, foto’s en een kalender op geplaatst is. Dus vergeet je zeker niet 

te abonneren op ons kanaal. 

www.gimme.eu 

 

 

Naast ons Gimme-kanaal is er natuurlijk ook een facebook-pagina waar je ons kan volgen. Vergeet deze zeker niet te liken.  

En tot slot hebben we ook  nog een website waar je alle info kan vinden. 

www.chiroadelheid.be  

mailto:chiro.adelheid@gmail.com
http://www.gimme.eu/
http://www.chiroadelheid.be/
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Bivak 

Tien dagen erop uittrekken met je vrienden om samen avonturen te beleven, dát is het hoogtepunt van een Chirojaar. Een 

heel jaar voorbereiden werpt pas dán zijn vruchten af. 

 

Maar wat maakt zo'n tiendaagse tot een Chirobivak? 

Een bivak wordt pas een Chirobivak als de drie Chirowaarden er beleefd worden: graag zien, rechtvaardigheid en 

innerlijkheid. 

 

Met de groep: in de Chiro gaan we samen op bivak, van klein tot groot. Iedereen leert zo iedereen kennen, niet alleen in de 

eigen afdeling. Groepsmomenten, groepsspelen, Aspiranten en Tiptiens die Speelclubbers helpen bij het wassen of tijdens 

het eten, het zijn momenten waarop we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en genieten van onze verbondenheid. 

Gelijkwaardig: in het samenleven op bivak heeft iedereen gelijkwaardige rechten en plichten. Samen pakken we het 

praktische verloop aan, zodat iedereen van die tien dagen kan genieten. Mee beslissen en mee doen vormen daarbij de 

sleutel tot eerlijk met elkaar omgaan. De Tiptiens maken mee de afspraken die ze met de afdeling zullen naleven. De 

Speelclub kiest mee welke activiteiten ze morgen gaan doen. De Aspiranten helpen mee bij de opbouw van het kamp. De 

Kwiks sprokkelen mee, al zagen ze de grote takken nog niet door. De leiding gaat, nadat ze de anderen nog eens herinnerd 

hebben aan het afgesproken slaapuur, ook op een verantwoord uur slapen, zodat ook zij er 's morgens weer fris bij staan. 

Soberheid: op bivak trekken we eropuit in de natuur en in onszelf. We kiezen ervoor om de luxe van elke dag opzij te 

schuiven. We stappen of nemen de fiets, in plaats van met zeven auto's een afdeling naar het zwembad te brengen. We 

zingen of luisteren naar elkaar in plaats van de radio loeihard onze gedachten te laten verdringen. We nemen de tijd om een 

briefje naar huis te schrijven, in plaats van te testen welke deuntjes onze gsm zoal speelt. We durven eens stilstaan bij het  

eten, bij het slapen, bij onszelf, de anderen, de omgeving, ... 

 

Meer informatie over het bivak wordt meegedeeld in het bivakboekje de leden krijgen dit nadat wij hun betaling ontvangen 

hebben.  
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Bouw 

We lichten hier een tip van de sluier op aangaande onze “verbouwingen”. 

De vzw, -Adelheid@work-, komt nu elke maand samen. 

De stand van zaken: We gaan samen met de Gemeente Kruibeke nieuwe lokalen bouwen op de 
site aanpalend aan de sportterreinen Kerkeputten. De aanvraag om het RUP (Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan) te wijzigen is in het voorjaar vertrokken. 

Ondertussen vissen we uit welke juridisch model we gaan opzetten om te bepalen wie de leiding 
neemt qua aanstellen architect, bouwheer en dergelijke. Tegen eind november zou dit gekend 
moeten zijn zodat de architect(en) bekend zijn tegen het einde van dit jaar. 

Op dat moment heeft de leidsters ploeg ook haar eisenpakket klaar zodat we met de architecten kunnen overleggen. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd!!  

Groeten! De vzw. 
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Kalender 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 

/ 

 

November 

12 november: Kerstrozenverkoop 

20 november: Christus Koning 

 

December  

3 december: generatiefuif 

25 december: Geen Chiro 

 

Januari  

1 januari: Geen Chiro 

8 januari: Geen Chiro 

 

Februari  

18 februari: Aspifuif 

24 tot 26 februari: Leidingsweekend  

26 februari: Chiro (gegeven door de oud-leiding) 

 

 

Belangrijke data ’s: 

* 4 maart  Chirofiësta 

* 3 december  generatiefuif  
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Maart 

4 maart: Chirofiësta (kaas- en wijnavond Chiro Adelheid en Chiro Altena) 

 

April  

9 april: Dag van de Jeugd (georganiseerd door de jeugdraad voor alle Kruibeekse jeugdbewegingen) 

16 april: Geen Chiro 

23 april: Brunch voor de leden  

 

Mei  

7 mei: Frituurke (Tiptiens) 

14 mei: Klaverbladfietsroute (Fietsroute doorheen Kruibeke)  

 

Juni 

25 juni: Laatste keer Chiro voor bivak 

 

Juli 

5 juli: binnenbrengen valiezen (Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspiranten) 

11 tot 21 juli: Bivak (Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspiranten) 

15 tot 20 juli: Bivak (Pinkels en Speelclub)  

24 juli: Geen Chiro 

31 juli: Geen Chiro 

 

Augustus  

7 augustus: Geen Chiro 

14 augustus: Geen Chiro 

27 augustus: Eerste keer terug Chiro 

 

September  

/  
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De leidingsploeg 

 

Afdeling naam e-mail GSM-nummer functie 

Pinkels 

Helena Rothheut helena.rothheut@hotmail.be 0472 91 84 60  

Maaike De Backer maaike.debacker@gmail.com 0493 44 18 79 Communicatie 

Eline Allard elineallard_@hotmail.com 0497 27 87 21  

Joke Smet smetjoke98@gmail.com 0491 19 59 16 Financieel beheer 

Speelclub 

Yoni Verbuyst y.verbuyst@hotmail.be 0474 94 23 01 Ledenbeheer 

Loes Temmerman loes.temmerman@hotmail.com 0474 03 40 22  

Leen Pauwels spikpauwels@hotmail.com 0483 03 41 87  

Kwiks 

Jasmien De Prez jasmien1991@hotmail.com 0470 57 12 44  

Margo Pauwels margo.pauwels@gmail.com 0483 03 41 86  

Kato Pauwels kato.pauwels@hotmail.com 0487 32 22 44 Hoofdleidster 

Tippers 

Maaike Van Moere maaike.vanmoere@telenet.be 0499 43 22 79 Verhuur materiaal 

Evy De Wreede evydewreede@hotmail.com 0496 68 16 35 Verhuur materiaal 

Evelyne Debaenst evelynedebaenst@icloud.com 0486 97 16 51  

Tiptiens 
Lotte Vervliet lottevervliet@hotmail.com 0471 37 88 96  

Sophie Debaenst sophie.debaenst@hotmail.com 0473 69 01 12 Verzekeringen 

Aspiranten 
Lien Egghe lien.egghe@hotmail.com 0478 96 89 30 Communicatie 

Flore Stassen flore.stassen@hotmail.com 0496 60 04 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evydewreede@hotmail.com
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Pinkels 

Naam: Helena Rothheut 

Geboortedatum: 15 september 1997 

Studierichting: Facilitair management + avondschool weddingplanner 

Hobby’s: Chiro, toneel, series kijken 

Favoriete bivaketen: Spinazie met vissticks 

Favoriete woord/zin: Het leven is geen crème kar 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: dan start ik mijn eigen bedrijf als 

weddingplanner 

Grootste blunder: Toen ik 's avonds mijn fiets aan het losmaken was en dit niet goed lukte keek ik achter me, een man keek 

naar me en begon plots heel hard in naar me toe te lopen. Ik was bang en raakte in paniek  en probeerde mijn fiets zo snel 

mogelijk te nemen. Hij liep me gewoon voorbij. Bleek dat achter me net de bus aankwam die hij moest nemen. 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: als een beroemde actrice 

Favoriete vleesje van frituur: bamischijf 

Favoriete #: #standaard 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Maaike De Backer 

Geboortedatum: 16 januari 1998 

Studierichting: Multimedia 

Hobby’s: Chiro, fotografie 

Favoriete bivaketen: Vogelnestjes 

Favoriete woord/zin: Sukkels 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik veel reizen, een huis en auto kopen en de rest op de spaarrekening zetten. 

Grootste blunder: In slaap vallen op de skilift 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Leerkracht secundair onderwijs 

Favoriete vleesje van frituur: Viandel 

Favoriete #: #Bivak 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Eline Allard 

Geboortedatum: 27 september 1998 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Tennis en Chiro (natuurlijk) 

Favoriete bivaketen: Kip met rijst en curry 

Favoriete woord/zin:  “Het eten is klaar” 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: zou ik vooral heel veel en ver reizen! 

Grootste blunder: Er zijn er teveel om op te noemen! 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Dat zal de tijd wel uitwijzen :) 

Favoriete vleesje van frituur: Bamischijf 

Favoriete #: #Ikgebruikgeenhashtags 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Joke Smet 

Geboortedatum: 26 oktober 1998 

Studierichting: 7e jaar Kantooradministratie en gegevensbeheerder 

Hobby’s: Werken in sporthal ‘Den Dulpop’ en Chiro natuurlijk! 

Favoriete bivaketen: Verloren brood 

Favoriete woord/zin: YOLO! 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: zou ik mezelf zeker en vast een Porsche Panamera aanschaffen en de rest zou ik op mijn 

bankrekening zetten voor later. 

Grootste blunder: Vallen met mijn fiets tijdens de Chiro, waar ik enkele littekens aan overgehouden heb. Waar actief 

meespelen toch allemaal goed voor is hé. 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Hopelijk werk ik dan als juf in een kleuterschool en heb ik al mijn eigen appartementje. 

Favoriete vleesje van frituur: Spablo 

Favoriete #: #YOLO 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Speelclub 

Naam: Yoni Verbuyst 

Geboortedatum: 24 februari 1997 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Chiro (natuurlijk!!!) 

Favoriete bivaketen: Kip met rijst en curry en ananas 

Favoriete woord/zin: Ej manneke 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik een deeltje afstaan aan de Chiro 

voor onze gebouwen en de rest geef ik een groot feest mee. En als er dan nog iets overblijft gaat dat op mijn spaarrekening. 

Grootste blunder: Op de poldervibes zat ik op het toilet, maar de deur kon niet vast. Op het moment dat ik mijn broek omhoog 

wil doen, doet er een man mijn deur open. 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Hopelijk heb ik tegen dan een man en kindjes en woon ik in een huisje in Kruibeke. En ben ik 

een juf in de lagere school. 

Favoriete vleesje van frituur: Hawaïboulet 

Favoriete #: #topteam 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Loes Temmerman 

Geboortedatum: 26 januari 1998 

Studierichting: Bio-ingenieur 

Hobby’s: Volleyballen 

Favoriete bivaketen: Vogelnestjes 

Favoriete woord/zin: 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik een wereldreis maken. 

Grootste blunder: Mezelf per ongeluk opsluiten op het toilet  

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Wonend in het buitenland en aan het werk als bio-ingenieur 

Favoriete vleesje van frituur: curryworst special 

Favoriete #: #food 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Leen Pauwels 

Geboortedatum: 25 mei 1998 

Studierichting: Interieur architect 

Hobby’s: Atletiek en Chiro 

Favoriete bivaketen: Fishsticks met spinaziepattatten en mayo 

Favoriete woord/zin: Komisch 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik een mooie auto kopen (Range Rover/ Mercedes), een wereldreis maken en de 

overschot aan een goed doel schenken. 

Grootste blunder: Vallen van de trappen op Frederik Van Eden terwijl het perron bomvol stond. 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Gelukkig, veel reizend, een toffe job en met dezelfde vriendengroep als nu plezier maken. 

Favoriete vleesje van frituur: Bamischijf 

Favoriete #: #LOL 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Kwiks 

Naam: Jasmien De Prez 

Geboortedatum: 12 augustus 1997 

Studierichting: Verpleegkunde 

Hobby’s: CHIRO!, lezen 

Favoriete bivaketen: Vogelnestjes 

Favoriete woord/zin: Gedver! 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Ging ik eerst eens goed shoppen, 

daarna een auto en een huisje kopen en een deel ervan aan een goed doel geven 

Grootste blunder: Mijn kat opsluiten in huis terwijl het alarm aanstaat. 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar:  Samenwonend en werkzaam als verpleegkundige, EN het allerbelangrijkste; mijn vriendinnen 

van de Chiro nog steeds véél zien. 

Favoriete vleesje van frituur: Kipcorn 

Favoriete #: #adelheidoptrot 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Margo Pauwels 

Geboortedatum: 25 mei 1998 

Studierichting: Sociaal en technische wetenschappen 

Hobby’s: tennis en Chiro 

Favoriete bivaketen: Spaghetti 

Favoriete woord/zin: Als we gaan, dan gaan we met zen allen 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik een wereldreis maken 

Grootste blunder: Kan niet kiezen 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Gelukkig 

Favoriete vleesje van frituur: Spablo 

Favoriete #: #YOLO 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Kato Pauwels 

Geboortedatum: 18 maart 1996 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Tennis, Chiro en vele gezellige avonden met mijn vriendinnetjes 

Favoriete bivaketen: Kip met rijst, curry en gebakken ananas 

Favoriete woord/zin: YOLO 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik een wereldreis maken. 

Grootste blunder: Kokend water over mezelf gooien. 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Hopelijk afgestudeerd, gelukkig en al vele mooie reizen gemaakt! 

Favoriete vleesje van frituur: Viandel 

Favoriete #: #VVC 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Tippers 

Naam: Maaike Van Moere 

Geboortedatum: alive and kicking since 5 juni 1997 

Studierichting: Rechten aan de UA 

Hobby’s: Chiro! 

Favoriete bivaketen: Kip met rijst, currysaus en ananas 

Favoriete woord/zin: ‘WUIST’ 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik een héél lange en mooie 

wereldreis maken. En als ik terugkom een héél groot feest geven. 

Grootste blunder: Mijn laatste vakantie ben ik verloren gelopen in en nationaal park! Van het padje gaan is blijkbaar niet zo’n 

goed idee…   

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Op een zonnig terras, met mijn lieve vriendinnetjes, lekkere wijntjes drinken. 

Favoriete vleesje van frituur: Mini-loempia’s 

Favoriete #: #HH 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Evy De Wreede 

Geboortedatum: 7 juli 1996 

Studierichting:  Sociaal Werk 

Hobby’s: Chiro, joggen en leuke dingen doen met vriendinnen 

Favoriete bivaketen: Vol au vent met puree 

Favoriete woord/zin: Amai zalig 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: maak ik een mooie reis, koop ik een Range Rover, zet ik een nieuwe Chiro, … 

Grootste blunder: Vallen met de fiets op een rechte baan en 2 maanden met krukken moeten lopen en al mijn andere 

fietsongevalletjes 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Hopelijk afgestudeerd, een huis, getrouwd, goede job, … 

Favoriete vleesje van frituur: Kippets 

Favoriete #: Dat gebruik ik absoluut niet 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Evelyne Debaenst 

Geboortedatum: 11 mei 1998 

Studierichting: Taal- en letterkunde 

Hobby’s: Dansen en Chiro 

Favoriete bivaketen: Koude pla 

Favoriete woord/zin: Hell yeah 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Ging ik shoppen voor 1 000 000 euro 

Grootste blunder: Toen de deuren van de bus dicht gingen, maar ik wou nog afstappen dus besliste ik om mijn hoofd tussen 

de deuren te steken. En ja iedereen heeft dat gezien  

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Journaliste bij een modeblad/ bij de vrt / vtm 

Favoriete vleesje van frituur: BICKY BURGER!!! 

Favoriete #: #wnw 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Tiptiens 

Naam: Lotte Vervliet 

Geboortedatum: 18 maart 1996 

Studierichting: Toerisme 

Hobby’s: CHIROOOOOO !!! 

Favoriete bivaketen: Elk jaar kijk ik uit naar de kip met rijst en currysaus, 

maar de boterhammekes met choco staan anders wel op nummer 2. 

Favoriete woord/zin: Spoeft, dit is een uitgevonden woord door Lien Egghe 

dus voor de juiste betekenis stuur ik jullie graag door naar leidster Lien. 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Als ik 1 miljoen had zou ik graag verre reizen maken. 

Grootste blunder: Ik ben ooit gestruikeld op de trap op school. Net op die moment liep er heel wat volk door de gang en lag ik 

daar op de grond met mijn benen in de lucht. Genââââââââânt… 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Als ik 30 jaar ben zou ik heel graag willen werken als hostess op een vliegtuig “ladies and 

gentlemen, fasten your seatbelt please”. 

Favoriete vleesje van frituur: een kaaskroketje van de ready 

Favoriete #: #wnw 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Sophie Debaenst 

Geboortedatum:  28 februari 1996 

Studierichting: Biomedische wetenschappen 

Hobby’s: Afspreken met vriendinnen, naar feestjes gaan, Chiro en dansen 

Favoriete bivaketen: Vogelnestjes 

Favoriete woord/zin: varia 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: heel veel shoppen, reizen naar verre landen en mijn droomhuis bouwen   

Grootste blunder: Ik was met mijn gezin op vakantie gegaan en toen we terugkwamen met de auto reden we een tijdje op de 

autosnelweg en ik had het fantastische idee om eens een hond na te doen dus ik stak mijn hoofd uit het raam en stak mijn 

tong uit. Natuurlijk was dit niet het beste plan en hing de raam vol met mijn speeksel.. IEUWWW 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Over 10 jaar zou ik graag een topdokter zijn op de spoedafdeling, gelukkig getrouwd zijn en een 

eigen huisje hebben   

Favoriete vleesje van frituur: Kaassouflé 

Favoriete #: #jwz 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Aspiranten 

Naam: Lien Egghe 

Geboortedatum: 18 februari 1995  De nieuwe bomma van Chiro Adelheid  

Studierichting: Handelsingenieur aan de UGent 

Hobby’s: Vooral Chiro, op reis gaan en als er nog tijd is sporten, nooit dus… 

Favoriete bivaketen: Wat anders dan …… vogelnestjes! 

Favoriete woord/zin: WUIST of nog beter, wa ne wuist (WNW) 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Zou ik een nieuwe Chiro zetten! Met de 

overschot een verre reis maken en gaan dineren in een sterrenrestaurant!  

Grootste blunder: Samen met twee vriendinnen trokken we in de lesvrije week naar Marokko. Alles ging buitengewoon goed. 

Na enkele dagen was ons cash geld op en gingen we afhalen met onze Maestro. Vol goede moed trokken we naar de 

bankautomaat en jaja, Maestro werkt niet in Marokko! Daar zaten we dan... Geen fancy diner meer, maar frieten en ne cola! 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Eén zekerheid is er al: over tien jaar kan ik mezelf een trotse oud-leidster van Chiro Adelheid 

noemen. Over de rest spreek ik mij liever nog niet uit, want je kan nooit voorspellen wat er nog zal komen!  

Favoriete vleesje van frituur: Kaaskroketten van de Ready 

Favoriete #: #fuckyeah 

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Naam: Flore Stassen 

Geboortedatum: 1 april 1995 

Studierichting: LO en Bewegingswetenschappen 

Hobby’s: Volleybal, AFS en Chiro 

Favoriete bivaketen: Alles, het bivak is een groot eetfestijn voor mij! 

#dekookoudersdoendatgoed 

Favoriete woord/zin: JOEPIEJEEEEJ 

Als ik 1 000 000 euro had dan…: Kocht ik mij een Tesla, ging eens lekker winkelen, gaf een groot deel aan het goede doel en 

stapte dan op het vliegtuig met mijn trekkersrugzak en stapschoenen richting de zaligste wereldreis ooit (voor een héle lange 

tijd)!   

Grootste blunder: Bellen naar de ene dierenarts, maar bij de andere langsgaan. Elke dag opnieuw zit vol met grote blunders 

#storyofmylife 

Zo zie ik mezelf over 10 jaar: Genietend van het leven 

Favoriete vleesje van frituur: Curryworstspecial met tomatenketchup 

Favoriete #: Allemaal, #pratenmethashtagsismijnding #HH  

Dilemma’s: 

Kat Hond 

Kerst Nieuwjaar 

Volger Leider 

Winter Zomer 

Ochtend Avond 

Facebook Snapchat 

Romantische comedy Actiefilm 

Vogelnestjes Kip met rijst en curry 

Hudo Dixi 

Handtas Rugzak 

4-uurtje Frieten 

Dorpspel Bosspel 

Senior Patrouille 

Matras Veldbed 

Blijven plakker Vroege slaper 
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Spelletje 
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De kookploeg 

Jaarlijks nemen we met enkele enthousiastelingen verlof om mee te gaan koken op een bivak van onze Chiro. Dit doen we 

met veel plezier. Groot is dan ook onze verbazing als we moeten uitleggen aan collega’s, vrienden, cafégangers of andere 

passanten met een mening waarom we dat juist doen. 

 

Wat kan er leuk zijn aan vroeg opstaan tijdens je vrije dagen? Word je niet irritant als je elke ochtend opnieuw gewekt wordt 

door een bende jengelende snotapen? Wat is er romantisch aan je tanden poetsen met je voeten in een koeienvlaai? Hoe 

hou je het een godganse dag uit in een warme tent, boven nog veel warmere potten? Hoe verdraag je die put vol met …, die 

een HUDO wordt genoemd? Dat zijn de vragen die op je afkomen van de mensen die ver van het geheel staan. Iemand heeft 

ooit de opmerking gekregen dat het tijd werd dat hij ermee ging stoppen, dan waren er minder problemen om verlof te 

verdelen… 

 

Misschien is het fijne aan zo’n bivak dat je terug beseft dat niet iedereen een zuurpruim is. Dat je het hilarische herkent in alle 

voorgaande, en nog vele andere, situaties. In dat besef wordt je geholpen door een bende jeugdige enthousiastelingen en 

een bende minder-jeugdige collega-kookouders. Samen verlaat je even de realiteit van het dagelijkse leven om neer te 

strijken in de realiteit van 10 dagen bivak. Een realiteit die gekenmerkt wordt door vriendschap en samenhorigheid. Waarin al 

snel duidelijk wordt dat je niets alleen kan. Probeer het maar eens; zo’n tent alleen opzetten of per fiets de weg vinden van 

Kruibeke naar je bivakbestemming. Alleen zal het weinigen lukken. Desondanks krijgt iedereen de kans om zichzelf te zijn. En 

op bivak worden eventuele problemen opgelost met een goed gesprek en niet via internet of andere moderne 

postduifvervangers. Tien dagen losgekoppeld van dagdagelijkse beslommeringen tezamen met gezellige mensen: een 

verademing in deze moderne tijden. 

 

Als kookouder kan je dag niet meer kapot als je de appreciatie voelt voor een lekkere soep of een zoet nagerechtje. Of zelfs 

als je hebt kunnen helpen den elentriek te maken, een lek matrasje hebt geplakt, water hebt kunnen aansluiten of een bal uit 

een beek hebt kunnen pakken. Je raadt het al: die appreciatie voel je meermaals per dag. Dat maakt dat we elk jaar niet lang 

moeten twijfelen of we mee gaan koken op bivak. 

 

De kookies van Chiro Adelheid  
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Oud-leidsters 

Met spijt in het hart noemen we L. Hannah, L. Lore, L. Manon, L. Fien, L. Kato, L. Gitte, L. Shana en L. Lotte sinds enkele 

weken oud-leidsters. Graag willen we hen via deze weg bedanken voor hun jarenlange inzet.  

 

De kreet ‘Steeds paraat’ was en is nog steeds op hun lijf geschreven. Elke zondag stonden ze weer klaar met een flinke dosis 

enthousiasme om onze 200 leden te entertainen. De eerste Chirozondag was het dan ook al merkbaar hoe hard deze 

fantastische dames worden gemist. Deze oud-leidsters drukten een enorm waardevolle stempel op onze Chiro. Elk droegen 

ze op hun eigen manier heel veel bij en dat doen ze nog steeds. 

 

Mooie momenten worden nu herinneringen om voor altijd te koesteren.  

 

Maar niet getreurd, we weten allemaal dat Chiro nooit stopt. Het zit in het bloed en het is een echte levenswijze! Chiro is 

vrienden voor het leven, mensen waarop je steeds kan rekenen en vooral: hele goede vriendinnen voor altijd! 


